
Onze wens – jouw uitdaging
Ben jij op zoek naar een nieuwe administratieve/organisatorische uitdaging? Werk jij graag zelfstandig en vind je het leuk 
om snel en veel te schakelen binnen een collegiaal team? Dan ontmoeten wij jou graag! 

Over Nieuwe Sporen
Nieuwe Sporen is een gespecialiseerd re-integratiebedrijf met kennis van sociale zekerheid, verzuimbegeleiding, 
loopbaancoaching en outplacement. Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijk-
heden. De oprichters verdienden hun sporen in de wereld van verzuim en re-integratie en kennen – na 20 jaar – 
de regionale markt op hun duimpje. Daar pro� teren werkzoekenden, werknemers én werkgevers van. We zijn actief 
in regio’s Nijmegen en omgeving, Rivierenland, Noordoost-Brabant en Zuid Brabant, Noord Limburg en de regio’s 
Rotterdam en Den Haag. Door onze senioriteit en kennis van de mens en de markt (meer dan twintig jaar ervaring bin-
nen de  re-integratie) weten we goede resultaten te boeken en is onze dienstverlening aan het groeien en uitbreiden.

Over het team
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nijmegen. Daarnaast hebben we satelliet vestigingen in Rosmalen, Venlo en 
Rotterdam. Ons team is divers en bestaat uit zes coaches (gespecialiseerd), twee jobhunters, een o�  cemanager, 
een facilitair medewerker, een arbeidsdeskundige en twee jobcoaches (erkend). Onze bedrijfscultuur is mens- en 
resultaatgericht en gericht op onderling vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en het delen van kennis en ervaring. 

Jouw dag als Administratief medewerker
Je komt te werken op ons hoofdkantoor in Nijmegen. Hier heerst een dynamische sfeer en veelzijdige collega’s. Je 
wordt ingewerkt en begeleid door onze o�  cemanager. Wij zijn een groeiende organisatie die volop in beweging 
is. De werkzaamheden zullen in de loop van de tijd wellicht verdiept en uitgebreid worden. We zijn op zoek naar 
iemand die enthousiast en leergierig is. Je geeft dus deels zelf vorm aan de invulling van en de groei in deze rol.

Wat ga je (in ieder geval) doen? 
• Het coördineren en up-to-date houden van een correcte en volledige cliënt administratie.
• Het werken volgens en toepassen van geldende procedures en protocollen.
• Het opstellen van off ertes en facturen.
• Het bijhouden, maken en aanleveren van overzichten.
• Het deelnemen aan en coördineren van projecten.
• Het signaleren van verbeterpunten en optimaliseren van de administratieve processen.
• Het verwerken en digitaliseren van binnenkomende post- en maildocumenten.
• Het aannemen en afhandelen van binnenkomend telefoonverkeer.

In verband met uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een gedreven:

Administratief medewerker
(16-20 uur per week – locatie Nijmegen)



Wie wij zoeken
Wij gaan graag in gesprek met iemand die zich herkent in het volgende pro� el:
• Je beschikt over minimaal MBO+ denk- en werkniveau
• Je bent administratief en organisatorisch onderlegd en hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring
• Je krijgt energie van gestructureerd en zorgvuldig werken in een dynamische werkomgeving
• Je werkt graag klantgericht zowel intern als extern
• Je pakt pro-actief werkzaamheden op en weet gevraagd en ongevraagd te ondersteunen
• Je bent verantwoordelijk, integer, kritisch, leergierig en zelfstandig
• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke Nederlandse vaardigheden
• Je hebt goede digitale vaardigheden, goede kennis van MS Offi  ce en maakt je systemen snel eigen

Wat biedt Nieuwe Sporen jou?
Wij bieden jou een veelzijdige, zelfstandige functie, een enerverende werkomgeving, een collegiaal en gezel-
lig team en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Dit brengt volop kansen en mogelijkheden met zich mee 
voor jou. Creatieve ideeën en eigen inbreng worden zeer gewaardeerd. Verder bieden wij jou marktconforme 
arbeidsvoorwaarden. Wil je meer weten over Nieuwe Sporen, haar dienstverlening en je toekomstige collega’s? 
Zie www.nieuwesporen.nl voor meer informatie. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Elize Wessels, 06-11 46 70 03. 

Solliciteer nu!
Ben jij nieuwsgierig geworden, herken jij jezelf in dit pro� el en kom jij graag nader kennis maken met ons? Stuur dan 
je motivatiebrief en CV (uiterlijk vóór 1 maart 2018) naar e.wessels@nieuwesporen.nl of solliciteer schriftelijk:

Nieuwe Sporen
T.a.v. Elize Wessels
Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen

www.nieuwesporen.nl


